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1. Lekci představíme
badatelskou otázkou

www.dejepis21.cz/jak-vytvorit-vlastni-lekci

Jak vytvořit
vlastní lekci ?

Jak lidé prožívali
začátek komunistické
diktatury?

Žáci jsou vtaženi do tématu.

2. Upřesníme úkoly vedoucí
k zodpovězení otázky
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Rozeberte filmové ukázky
a zohledněte dobové pohledy různých
skupin obyvatelstva. Vyložíte, co si lidé
mohli myslet o komunistické diktatuře v jejích
počátcích na přelomu 40. a 50. let 20. století.
Zvážíte vliv politických procesů.
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Proč různí lidé vidí
skutečnost odlišně?
3. Nabídneme kompozici
alespoň dvou pramenů

á

4. Prameny uvedeme
do kontextu
Připomeňte
si, co byly politické
procesy, ve kterých komunisté
soudili své politické oponenty
i spolustraníky za smyšlené zločiny.
Zhlédněte řeč komunistického
prokurátora Josefa Urválka.

Přehrajte si
video z filmu
Dovolená s Andělem
Jaký mají lidé v ukázce
postoj k vládnoucímu
komunistickému
režimu?

Jak byste popsali
jeho projev?

Žáci získávají nové informace o souvislostech,
ale nikoliv hotovou odpověď na badatelskou otázku.

5. Zhodnotíme odpovědi
žáků na badatelskou otázku

Přehrajte si video
z filmu Vracenky

Žáci obdrží zpětnou vazbu podle předem
dohodnutých kritérií:
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Jaký je Fandův postoj
k vládnoucímu
komunistickému
režimu?
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Výborně odpovíte, pokud vysvětlíte prožitek
této doby na příkladu dvou skupin obyvatelstva
a své vysvětlení podpoříte konkrétním odkazem
na filmové ukázky nebo jiné prameny.
Dobře odpovíte, když vysvětlíte prožitek této
doby na příkladu dvou skupin obyvatel.
Dostatečně odpovíte, pokud neuvedete
příklady dvou skupin obyvatel, ale vaše
odpověď se vztahuje k tématu.

Učitel může lekci rozšířit
v diskuzi, jak a proč odlišně
vnímají žáci / lidé vybrané
aktuální téma.

Příklad odpovědi:
“Buďto se toho chytli, jako něčeho
dobrého a plně tomu věřili, protože jim zajistili
práci a slíbili lepší život (Vlasta ve f. Vracenky) nebo
se stavěli proti - ať už nesouhlasili nenápadně a trousili
poznámky nebo se proti straně stavěli výrazněji
(Fanda tamtéž). V podstatě komunisti zbavili své
odpůrce demokracie a svobody.”
student, Gymnázium Vyškov

